
Informácie o lieku 
BLINCYTO® (blinatumomab)

Karta pacienta

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, 

okamžite kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Počas liečby BLINCYTOM cestujte bezpečne, neveďte 
vozidlo, neobsluhujte ťažké stroje ani nevykonávajte 

nebezpečné činnosti. 

Nezabudnite: 

•       BLINCYTO môže spôsobiť neurologické problémy, ako sú 

napríklad tras (tremor), zmätenosť, poruchy mozgovej funkcie 

(encefalopatia), ťažkosti s hovorením (afázia) alebo záchvaty 

(kŕče). 

•       Ak sa vyskytnú problémy s infúznou pumpou alebo sa pumpa 

neočakávane zastaví, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo 

zdravotnú sestru. Nepokúšajte sa, prosím, vyriešiť problém sami.  
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Moje meno je

V prípade núdze kontaktujte (ICE kontakt) 

Liečim sa BLINCYTOM, čo je liek 

na liečbu B-prekurzorovej akútnej 
lymfoblastovej leukémie, ktorý môže 
oslabovať môj imunitný systém.

Liečbu som začal/a dňa

Pred nasadením akejkoľvek liečby zatelefonujte, prosím, môjmu ošetrujúcemu lekárovi na nižšie 
uvedené telefónne číslo. Ak sa vykonali nejaké vyšetrenia, poskytnite, prosím, nižšie uvedenému lekárovi 
(lekárom) kópie všetkých zdravotných záznamov vrátane záznamov o liečbe a/alebo výsledkov vyšetrení.

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, 
ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického 
skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci 
účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://
portal.sukl.sk/eskadra/. Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. V hlásení, prosím, uveďte aj názov lieku 
a číslo šarže, ktorá vám bola podaná, ak ho máte k dispozícii. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, 
tel.: + 421 2 321 114 49, e-mail: eu-sk-safety@amgen.com. ▼ BLINCYTO je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. 

Meno Nemocnica Mesto Telefónne číslo

Hematológ

Onkológ

Zdravotná sestra
na hematológii
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